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Οδηγίες χρήσης BIOGNOST® ∆οκιµασία Αντισώµατος
Ανίχνευση αντισωµάτων κατά IgG, IgM , IgA σε ανθρώπινο ορό µε Έµµεσο Ανοσοφθορισµό.
Χρόνος διαδικασίας 90-120 λεπτά.
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Το Biognost® IFA είναι µια έµµεση δοκιµασία φθορισµού αντισώµατος για την ποιοτική και / ή ηµι-ποσοτικό προσδιορισµό των αντισωµάτων σε ανθρώπινο ορό. Η
Biognost® IFA προορίζεται για χρήση ως βοήθηµα στη διάγνωση in vitro.
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Το τεστ βασίζεται στην κλασική µέθοδο του έµµεσου ανοσοφθορισµού. Το υπόστρωµα της πλάκας εχεί επικαλυφθεί µε αντιγόνο. Αρχικά το δείγµα του ασθενούς
τοποθετείται στη πλάκα και επωάζεται. Εάν το δείγµα του ορού περιέχει οποιοδήποτε αντίσωµα στο αντίστοιχο αντιγόνο αυτό θα συνδέεται προς το αντιγόνο στόχο
του στη διαφάνεια. Οι ανοσοσφαιρίνες χωρίς περιορισµούς και άλλα συστατικά του δείγµατος αποµακρύνονται στη συνέχεια από την έκπλυση της ολίσθησης µε το
παρεχόµενο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης. Μην αναδευτεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίµατος γιατί το ακινητοποιηµένο υπόστρωµα µπορεί να καταστραφεί.
Στο δεύτερο βήµα επώασης τα σχηµατισµένα στο πρώτο στάδιο συµπλέγµατα αντισώµατος-αντιγόνου συνδέονται µε τη φθοριόχρωµη αντι-ανθρώπινη σφαιρίνη
(FITC-conjugate).Η ασύνδετη σφαιρίνη αποµακρύνεται µε δεύτερο πλύσιµο. Τα σύµπλοκα αντιγόνου / ανθρώπινου αντισώµατος / συζυγούς που σχηµατίζονται
µπορούν να απεικονιστούν µε µικροσκοπία φθορισµού σε µεγέθυνση 400 έως 500fold.
Εάν είναι επιθυµητή η ειδική ανίχνευση των IgM ή IgA αντισώµατα, τα δείγµατα κατεργάζονται πρώτα µε ένα ειδικό απορροφητικό (Biosorb®) που αφαιρεί το IgG
και τον ρευµατοειδή παράγοντα πριν από την εφαρµογή αυτών των δειγµάτων στο slide αντιγόνο-πλάκα(ανατρέξτε στις παραγράφους δοµοστοιχεία και υλικά για
δοκιµή)
Εάν το δείγµα του ασθενή που διερευνάται δεν περιέχει αντισώµατα προς το αντίστοιχο αντιγόνο, κανένα συγκεκριµένο συµπλέγµατα αντιγόνου-αντισώµατος δε θα
σχηµατισθεί και συνεπώς δεν θα υπάρχει ειδικός φθορισµός για να φανεί στο µικροσκόπιο.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η έµµεση τεχνική ανοσοφθορισµού χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των διαφορετικών αντισωµάτων σε δείγµατα ασθενών. Επειδή η συγγένεια των αντισωµάτων
για το υπο εξέταση αντιγόνο/α µπορεί να ποικίλει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των ασθενών, τα αποτελέσµατα των δοκιµών είναι δύσκολο να τυποποιηθούν σε απόλυτες
τιµές και επιµέρους τίτλοι αντισωµάτων δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη σοβαρότητα της νόσου που διερευνήθηκε. Από την άλλη, επειδή η τεχνική αυτή
βασίζεται σε υπόστρωµα της πλάκας που παρουσιάζει την (θεωρητικά) βέλτιστη περιοχή του σχετικά αντιγόνα,η τεχνική έµµεσου ανοσοφθορισµού είναι ιδανική για
τη διαλογή αντισωµάτων. Όπου είναι διαθέσιµοι οι θετικοί έλεγχοι µε γνωστούς τίτλους αντισωµάτων τότε τα αποτελέσµατα των δοκιµών µπορούν να αξιολογηθούν
ηµιποσοτικά. Ωστόσο, υπενθυµίζεται στους χρήστες ότι η αξιολόγηση της κλινικής εικόνας δεν θα πρέπει να βασίζεται µόνο σε αυτά τα αποτελέσµατα. Τα
αποτελέσµατα πρέπει πάντα να ερµηνεύονται υπό το γενικό πλαίσιο των συναφών πληροφοριών (π.χ. κλινικά συµπτώµατα και σηµεία, το χρονοδιάγραµµα της
συλλογής δειγµάτων, άλλα εργαστηριακά ευρήµατα, κατασκευαστής-ειδικά χαρακτηριστικά των συστατικών του προσδιορισµού, in-house εύρος αναφοράς για την
αντίστοιχη δοκιµή) και σε συνδυασµό µε άλλα διαθέσιµα δεδοµένα των ασθενών.
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ BIOGNOST®
Οι Biognost® δοκιµασίες είναι διαθέσιµες ως κιτ ή µεµονωµένα συστατικά:
Πλάκα µε υπόστρωµα: επικαλυµµένα µε το αντίστοιχο αντιγόνο.
Θετικός έλεγχος: σταθεροποιηµένος ανθρώπινος ορός που περιέχει αντισώµατα προς το αντίστοιχο αντιγόνο, έτοιµο για χρήση.
Αρνητικός µάρτυρας: σταθεροποιηµένος ανθρώπινος ορός που δεν περιέχει αντισώµατα (IgG, IgM, IgA) όπως προσδιορίζεται από την δοκιµασία ανοσοφθορισµού,
έτοιµο προς χρήση.
Σύζευγµα: µονό ή πολυειδικού αντι-ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης, µε ή χωρίς αντιχρωστική Evans blue, έτοιµα προς χρήση, τρόπος αραίωσης όπως αναγράφεται στην
ετικέτα.
Ρυθµιστικό διάλυµα PBS: εύκολα διαλυτό µίγµα ξηρής σκόνης, προετοιµάζει 500 ml ή 1000 ml ρυθµιστικού διαλύµατος, pΗ 7.5, που περιέχει χλωριούχο φωσφορικό
+ 150 mM νάτριο 10 mM νάτριο.
Λάδι (mounting medium), αποτύπωση πρότυπων, καλυπτρίδες, οδηγίες χρήσης.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Κατάλληλα δοχεία για την παρασκευή σειριακών αραιώσεων των δειγµάτων.
Πιπέτες ακριβείας και ρύγχη πιπετών για τη διανοµή 1-1000 µl
ΑναδευτήραςVortex
Έναν ογκοµετρικό κύλινδρο των 500 ml ή 1000 ml για την παρασκευή ρυθµισµένου µε φωσφορικό αλατούχου διαλύµατος
Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό
Θάλαµος επώασης µε κατάλληλη υγρασία
Θερµοκοιτίδα (37 ° C)
Γούρνες χρώση
∆οχείο διαλύµατος πλύσης
Χρονόµετρο
Σκοτεινού πεδίου µικροσκόπιο φθορισµού µε φίλτρα που επιτρέπουν διέγερση στα 450-490 nm και εκποµπή στα 560-590 nm ((για την καλύτερη ευαισθησία, το
συµβάν διέγερσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά προτίµηση πάνω από διέγερση µετάδοση). Μη χρησιµοποιείτε λάδι βυθού.
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Αποθηκεύστε όλες τις πλάκες, τους ελέγχους, τις συζεύξεις και το Biosorb® στη θερµοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα. Για να αποτρέψετε από το στέγνωµα τις
επικαλυµµένες διαφάνειες µε αντιγόνο και τη µετουσίωση πρέπει να φυλάσσεται στην ερµητικά κλειστή πλαστικοποιηµένη θήκη αλουµινίου που παρέχεται.Τα µη
ανοιγµένα αντιδραστήρια είναι σταθερά µέχρι την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα εάν οι συστάσεις ακολουθούνται αυστηρώς. Μην χρησιµοποιείτε
κάποιο από αυτά τα αντιδραστήρια, αφού έχουν λήξει.
Μετά την πρώτη χρήση τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι καλά κλεισµένα και να αποθηκεύονται στη θερµοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα. Αυτά τα
αντιδραστήρια πρέπει να καταναλώνονται το συντοµότερο δυνατό.
Σταθερότητα στην επαναχρησιµοποίηση δεν σχετίζεται υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία λήξης.
Το µείγµα σφραγισµένου αέρα ξηρής σκόνης του ορού ρυθµισµένου µε φωσφορικά µπορούν να αποθηκεύονται επ 'αόριστον σε θερµοκρασία δωµατίου ή παρακάτω
εάν δεν έχει ανοιχτεί.
Το υλικό σταθεροποίησης, τα πρότυπα κηλίδωσης και οι καλυπτρίδες µπορούν να αποθηκεύονται επ 'αόριστον σε θερµοκρασία δωµατίου. Στην ετικέτα του προϊόντος
αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. ∆εν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό παρά να διευκολύνει τον έλεγχο των αποθεµάτων. Το ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης PBS (pH
7,5) πρέπει να παρασκευάζεται την ηµέρα της χρήσης, δεδοµένου ότι δεν περιέχει συντηρητικά. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ρυθµιστικό διάλυµα που απέµεινε
και θέλετε να το χρησιµοποιήσει την επόµενη ηµέρα, θα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία στους 5-10 ° C. Απορρίψτε τυχόν ρυθµιστικό διαλύµα PBS εάν
εµφανίζεται θολότητα, χρωµατισµός ή κροκιδώδες ίζηµα ή αν το pH έχει αλλάξει.

Bios®, Biosite®, Biognost®, Biolisa®, Biosave®, Biosorb®, Biomedix®, Bionostix®, Biostik®, Biochip®, Bioservice®, Biotainer®, Biodata®, Diagnos® and Recipe® are
registered trademarks of Bios® GmbH, Germany
Die mit ® gekennzeichneten Warenzeichen in diesem Text sind Eigentum der Fa. Bios GmbH.
Die Gebrauchsinformationen der Firma Bios Labordiagnostik GmbH sind geistiges Eigentum der Fa. Bios und nur nach den Vorgaben der Firma Bios zu verwenden.
Bios® Labordiagnostik GmbH, Hofmannstr. 7, D-81379 München,
Fon/Fax: +49 89/898895-41/40, e-mail: bios@bios-world.com
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ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
1. Όλα τα κιτ και τα συστατικά δοκιµασίας που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης (βλέπε παράγραφο ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ) είναι µόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
2. Όλοι οι ανθρώπινοι οροί που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή των σκευασµάτων από ανθρώπινο ορό (µάρτυρες) που απαριθµούνται στα συστατικά τµήµα
πρέπει να θεωρούνται δυνητικά µολυσµατικά και να χειριζονται µε την κατάλληλη προσοχή.
3. Όλα τα υγρά αντιδραστήρια, όπως οι έλεγχοι, συζευγµένο κλπ περιέχουν 0,09% αζίδιο του νατρίου. Το αζίδιο του νατρίου είναι δηλητηριώδες. Να µην καταπίνετε
και να αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα και τις βλεννώδεις µεµβράνες. Το αζίδιο που περιέχεται στα αντιδραστήρια δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε
οποιοδήποτε χαλκό ή µόλυβδο που περιέχουν αντικείµενα, για παράδειγµα ορισµένων σωλήνων αποχέτευσης, καθώς αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στο σχηµατισµό
έκρηξης.
4. Όπως διευκρινίζεται στην ετικέτα του προϊόντος, µερικά από τα προϊόντα σύζευξης περιέχουν τη χρωστική Evans blue για αντιχρωµατισµό. Evans blue είναι µια
πιθανή καρκινογόνος ουσία (κατηγορίας 1 * δηλητήριο σύµφωνα µε την ελβετική πρόγραµµα δηλητήρια). Παρά το γεγονός ότι η συγκέντρωση της χρωστικής είναι
πολύ χαµηλή (µέγιστο 0,2 mg / ml), συνιστάται στους χρήστες να φροντίσουν να µην καταπίνουν αυτά τα συζυγή και να αποφεύγεται κάθε επαφή µε το δέρµα.
5. Οι κανονισµοί ασφαλείας των εµπορικών ενώσεων και του αντίστοιχου Ινστιτούτου (εργαστήριο) θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά (βλ ανακοινώσεις,
εργαστηριακή κατευθυντήριες γραµµές, ασφάλεια οδηγίες κλπ).
6. Κανόνες Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (κατευθυντήριες γραµµές ΟΕΠ).
7. Υλικά και αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στη δοκιµή πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και ο χώρος εργασίας
πρέπει να απολυµαίνεται.
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
Ορός και πλάσµα είναι και τα δύο κατάλληλα για δοκιµή. Τα δείγµατα ορού και πλάσµατος είναι σταθερά για περίπου 1 εβδοµάδα εφόσον διατηρείται στους 5-10 ° C.
Αν για την αποθήκευση ή τις επαναλαµβανόµενες δοκιµές των δειγµάτων απαιτούνται µεγαλύτερες χρονικές περίοδοι, τα δείγµατα θα πρέπει να υποδιαιρεθούν σε
µικρά τµήµατα (50 µl), άµεση κατάψυξη σε υγρό άζωτο και να αποθηκεύονται στους ή κάτω από τους -20 ° C. Μεγαλύτεροι όγκοι του ορού ή του πλάσµατος δεν
πρέπει να εκτίθενται σε επαναλαµβανόµενους κύκλους ψύξης-απόψυξης, επειδή αυτό µπορεί να προκαλέσει συσσωµάτωση των πρωτεϊνών και υποβάθµιση κάποιων
συστατικών του ορού και του πλάσµατος. Επειδή το αζίδιο δεν παρεµβαίνει µε τα δείγµατα δοκιµασίας, ο ορός και το πλάσµα µπορούν επίσης να σταθεροποιηθούν µε
0.09% αζίδιο. Τέτοια δείγµατα µπορεί να φυλάσσονται για παρατεταµένες περιόδους (µέχρι και 1 έτος) στους 5-10 ° C .
Ωστόσο, εάν τα δείγµατα ορού πρέπει να δοκιµάζονται για IgA ή IgM αντισώµατα, αυτά θα πρέπει πρώτα να είναι καταλλήλως σε προεπεξεργασία για την αποφυγή
τυχόν ψευδώς θετικών αντιδράσεων λόγω ρευµατοειδούς παράγοντες σε συνδυασµό µε αντισώµατα IgG και να εµποδίζουν κάθε δυνητικό ανταγωνισµό για τις
περιοχές δέσµευσης αντιγόνου από IgG η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσµατα. Ένα έτοιµο προς χρήση σύστηµα διαχωρισµού που
διατίθενται από τη Bios® µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό (Biosorb®, να παραπέµπουν σε συστήµατα τµήµατων διαχωρισµού). Παρά το γεγονός ότι
είναι ειδικά βελτιστοποιηµένη για διαχωρισµός IgG / IgM, αυτό το σύστηµα είναι επίσης κατάλληλο για την προεπεξεργασία των δειγµάτων σε ποσοτικούς
προσδιορισµούς IgA. Αφαιρεί περίσσεια IgG από το δείγµα, ενώ και οι δύο IgM και τα περισσότερα από τα IgA παραµένουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας
τα δείγµατα θα γίνουν αραιά. Ο συντελεστής αραίωσης που προκύπτει για IgM και IgA είναι 1: 5 και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την προετοιµασία του τελικού
δείγµατος αραιώσης για δοκιµή.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Για κάθε θετικό µάρτυρα θα πρέπει να περιλαµβάνεται αντίστοιχα και ένας αρνητικός µάρτυρας σε κάθε τρέξιµο. Κάθε έλεγχος πρέπει να αποδείξει αναµενόµενες
αντιδράσεις όπως αναγράφονται στην ετικέτα προκειµένου να επικυρωθεί το τεστ. Αν οι τιµές ελέγχου που λαµβάνονται δεν εµπίπτουν στο αναµενόµενο εύρος, η
εξέταση είναι άκυρη και πρέπει να επαναληφθεί.
Ο τίτλος που λαµβάνεται για τους θετικούς µάρτυρες θα πρέπει να ταιριάζει µε την τιµή ελέγχου που αναγράφεται στην ετικέτα κατά ± 1 µε 2 βαθµίδες αραίωσης.
Εάν δεν ταιριάζει ελέγξτε τα ακόλουθα:
Έχουν χρησιµοποιηθεί συστατικά στη δοκιµασία που δεν είχαν αρχικά παραχθεί από τη Bios® (π.χ. καλυπτρίδες λάδι κλπ από άλλο προµηθευτή), ήταν το Biognost®
ρυθµιστικό προσφάτα προετοιµασµένο; Τυχόν λειτουργικές ελλείψεις όσον αφορά το µικροσκόπιο φθορισµού, όπως : εάν έχουν επαληφθεί µε λάδι οι αντικειµενικοί
φακοί, κακή οπτική προσαρµογή, αδύναµη πηγή φωτός. Έχουν οι Biognost® πλάκες και τα αντιδραστήρια Biognost® φυλαχθεί σωστά ή έχουν χρησιµοποιηθεί
εξαρτήµατα τα οποία είναι ήδη ληγµένα; Ήταν
ο θάλαµος επώασης στην κατάλληλη υγρασία (κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της επεξεργασίας πλακών δεν πρέπει να αφήνεται να στεγνώσουν τα βοθρία σε
οποιοδήποτε στάδιο).Οι πλάκες έχουν επισηµανθεί µε στυλό κλπ; Αφήστε τα αντιδραστήρια να έρθουν σε θερµότητα δωµατίου µε φυσικό τρόπο και όχι µε τη
θέρµανση αυτών.
Οποιοδήποτε µη-ειδική πρόσδεση του συζυγούς µπορούν να ταυτοποιηθούν µε τη συµπερίληψη ενός κενού ρυθµιστικού στη δοκιµαστική λειτουργία, δηλαδή
αλατόνερο ρυθµισµένο µε φωσφορικό εφαρµόζεται αντί ενός δείγµατος ασθενή σε ένα από τα βοθρία και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τη συνήθη
διαδικασία δοκιµής.
∆οκιµασία ευαισθησίας και ειδικότητας παρακολουθούνται συνεχώς στο εργαστήριο ελέγχου της Bios® ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής απόδοση της δοκιµής. Η
Bios® εφαρµόζει όλο τον ορό και τον έλεγχο που διατίθενται από την WHO ή άλλους επίσηµους οργανισµούς τυποποίησης δοκιµασίας. Οι προβλεπόµενοι Biognost®
θετικών και αρνητικών µαρτύρων βαθµονοµούνται σύµφωνα µε πρότυπα οί ορούς από ασθενείς που χαρακτηρίζονται κλινικά οί διαθέσιµους αιµοδότες.
Η Εγγύηση από τη Bios παρατείνεται µόνο εάν οδηγίες χρήσης ακολουθούνται αυστηρώς, εάν τα αποκλειστικά προϊόντα της Bios που εφαρµόζονται στο τεστ είναι
επικυρωµένα και αν η λειτουργία του πραγµατοποιείται µε εξειδικευµένο προσωπικό.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗ
Εάν το προϊόν σύζευξης παρέχεται ως συµπύκνωµα, πριν από την εξέταση, θα πρέπει να αραιωθεί µε το ρυθµιστικό PBS, όπως αναφέρεται στην ετικέτα. Το σύζευγµα
δεν είναι σταθερό εάν έχει µόλις αραιωθεί. Θα πρέπει να παρασκευάζονται για κάθε δοκιµή.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πριν από την έναρξη της δοκιµασίας, αφήστε τις πλάκες Biognost® , τους ελέγχους και τα συζυγή να πάρουν την θερµοκρασία δωµατίου. Αυτό διαρκεί περίπου 5
λεπτά. Οι έλεγχοι και τα συζυγή τυποποιούνται έτοιµα για χρήση και ως εκ τούτου δεν απαιτούν περαιτέρω αραίωση για τον προσδιορισµό.
Για οδηγίες σχετικά µε τη χρήση των Biosorb® ως IgM (/ IgA IgG) σύστηµα διαχωρισµού ακολούθησε την τελική αραίωση του δείγµατος, παρακαλούµε ανατρέξτε
στην ενότητα Συστατικά και τις οδηγίες χρήσης Cat.No. S0001tie.
Οι µάρτυρες Biognost® έχουν ήδη υποστεί προεπεξεργασία εάν είναι απαραίτητο και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να υποβληθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω
ανοσοσφαιρίνη κατηγορίας διαχωρισµού ή απορροφήσεις.
Το αντιγόνο για όλες τις πλάκες Biognost® έχει ήδη καθοριστεί. Τα υποστρώµατα µπορούν να καταστραφούν από ένα δεύτερο στάδιο στερέωσης στο εργαστήριο του
πελάτη.
Πριν από τη δοκιµή, τα δείγµατα ορού πρέπει να είναι κατάλληλα (δοκιµών διαλογής ή ογκοµετρήσεις) αραιωµένα µε αλατούχο φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα, είτε
µε ή χωρίς 1% αλβουµίνη βόειου ορού. Κοινές σειρέ αραίωσης: 1: 2, 1: 4, 1: 8 κλπ ή 1: 5, 1: 10, 1: 20 κ.λπ.
Πριν από την έναρξη της ανάλυσης, τη διανοµή και το σχέδιο αναγνώρισης για όλα τα δείγµατα και τους µάρτυρες που πρόκειται να υποβληθούν σε δοκιµή πρέπει να
καθοριστούν προσεκτικά σε µια φόρµα. Αυτή η µορφή είναι η βάση για την ερµηνεία και την τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων.
1. Ανοίξτε τον πλαστικοποιηµένο φύλλο αλουµινίου στη διάτρητη εγκοπή και αφαιρέστε προσεκτικά τη διαφάνεια. Προσέξτε να µην αγγίξετε τα σηµεία εφαρµογής.
Αν οι πλάκες πρέπει να επισηµανθούν, αυτό γίνεται καλύτερα µε ένα µολύβι. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε µαρκαδόρους για το γράψιµο στις πλάκες σας.
2. Εφαρµόστε επαρκή όγκο των ελέγχων ή κατάλληλα αραιωµένο ορό του ασθενούς για να καλύψει εντελώς το σηµείο εφαρµογής (µεταξύ 15 και 50 µl, ανάλογα µε
το µέγεθος των επιλεγµένων πλακών).
3. Επωάστε τις πλάκες στο θάλαµο επώασης µε κατάλληλη υγρασία σε θερµοκρασία δωµατίου για 30 λεπτα.
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Εξαίρεση: οι ιοί και ενδοκυτταρικά µικρόβια:
Ανίχνευση IgG: Επωάστε 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου στο θάλαµο επώασης µε κατάλληλη υγρασία.
Ανίχνευση IgM / IgA: Επωάστε 30 λεπτά στους 37 ° C ή 60 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου στο θάλαµο επώασης µε κατάλληλη υγρασια.
Προστατέψτε τις πλάκες από το άµεσο ηλιακό φως, κρατήστε µακριά από θερµαντικά σώµατα.
4. Αφαιρέστε τις πλάκες από τον θάλαµο, αποµακρύνετε την περίσσεια του υγρού και ξεπλύνετε προσεκτικά τις πλάκες µε φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα. (Μην
στοχεύεται τη ροή ρυθµιστικού απευθείας πάνω περιοχές εφαρµογής)
5. Βυθίστε τις πλάκες δυο φορές απο 5 λεπτά σε ένα µπανάκι µε διάλυµα (PBS) αφού αλλάξετε το διάλυµα κάθε φορά.Μην αναδεύετε τις πλάκες στο µπανάκι.
6. Σκουπίζουµε µε χαρτί το πλακάκι προσέχοντας να µη στεγνώσουν τα βοθρία κ προχωράµε άµεσα στο βήµα 7.
7. Μοιράστε την απαραίτητη ποσότητα ώστε να καλύψει το πηγαδάκι σφαιρίνη (conjugate) (15 έως 50 µl ανάλογα το µέγεθος) .Μια σταγόνα σφαιρίνης
Biognost®είναι ~ 25 µl
8. Επωάστε τις πλάκες για 30 λεπτά θερµοκρασία χώρου στο θάλαµο επώασης µε κατάλληλη υγρασία . Προστατέψτε διαφάνειες από το φως και να τις κρατήσετε
µακριά από θερµαντικά σώµατα.
9. Επαναλάβετε τα βήµατα 4-6 και αµέσως να προχωρήσετε µε το βήµα 10.
10. Εφαρµόστε τις καλυπτρίδες τοποθετώντας 2-3 σταγόνες µέσου σταθεροποίησης σε κάθε πλάκα καί για την αποφυγη φυσαλλίδων τοποθετήστε προσεκτικά την
καλυπτρίδα από το ένα άκρο πρός το άλλο. Αξιολογήστε τις διαφάνειες µε µικροσκόπιο φθορισµού. Για καλύτερα αποτελέσµατα αυτό θα πρέπει να γίνει αµέσως.
Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται µε χαρτοπετσέτα για να εµποδίσετε τις πλάκες από το να κολλήσουν µε την πλατφόρµα παρουσίασης του µικροσκοπίου ή µε τη βάση
του κουτιού αποθήκευσης διαφανειών.
Για τη µακροπρόθεσµη διατήρηση, τα τοποθετηµένα καλύµµατα µπορεί να σφραγίζονται γύρω από τις άκρες µε λίγες σταγόνες βερνίκι νυχιών. Η αποθήκευση κάτω
τών-20°C θα διατηρήσει τη πλάκα για χρόνια.
Αυτή η δοκιµασία µπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία µε αυτοµατισµό.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι διαφάνειες εξετάζονται σε 400 έως 500fold µεγέθυνση κάτω από ένα µικροσκόπιο φθορισµού σκοτεινού πεδίου (επισκόπηση σε 100fold µεγέθυνση). Για να
αποφύγετε την απώλεια της ευαισθησίας από φωτολεύκανση, µην σταθείτε στο ίδιο οπτικό πεδίο περισσότερο από όσο πραγµατικά είναι απαραίτητο για την
αξιολόγηση. Για καλύτερα αποτελέσµατα θα πρέπει να εξεταστούν όσο περισσότερα βοθρία είναι εφικτά σε σύντοµες συνεδρίες.
Μια δοκιµαστική λειτουργία µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής µόνο αν οι έλεγχοι που περιλαµβάνονται στην πορεία καταδεικνύουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Συµβουλευτείτε τις οδηγίες πλήρους µήκους για χρήση και για λεπτοµερής πληροφορίες σχετικά µε την αξιολόγηση και την ερµηνεία των διαφόρων δοκιµασιών.
Παρακαλώ σηµειώστε, ότι το IgM φθορισµού είναι λιγότερο λαµπερό από ότι του φθορισµού IgG. Επίσης τα µοτίβα φθορισµού IgM είναι διαφορετικά από τα
πρότυπα IgG και επιπλέον µπορεί να διαφοροποιούνται από ορό σε ορό. Οι τίτλοι που δίνονται για τους ελέγχους µιας IgM δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε κάθε
παρτίδα από slide υποστρώµατος. Αλλά ο αδιάλυτο θετικός µάρτυρας θα πρέπει να δίνει πάντα το θετικό αποτέλεσµα. Η πιθανή απόκλιση ± 2 βήµατα του τίτλου δεν
µπορεί να αποφευχθεί µε τη µεθοδολογία IFA (ανατρέξτε στην ενότητα «Ποιοτικός έλεγχος και επίλυση προβληµάτων").
Και για αυτή την απόκλιση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ερµηνία των αποτελεσµάτων.
Πρότυπα χρώσης ανοσοφθορισµού:
Για την αξιολόγηση της δοκιµασίας, τα πρότυπα φθορισµού των δοµών των ιστών ή των αντίστοιχων παθογόνων παραγόντων πρέπει να προσδιορίζονται.
Θετικός:
Ο ειδικός φθορισµός δείχνει ένα χαρακτηριστικό ανοικτού πράσινου χρωµατισµό και η ένταση της είναι συνήθως σε µια κλίµακα από 1+ (ασθενής), µέσω 2+
(ενδιάµεσο), 3+ (φωτεινά) προς 4+ (πολύ φωτεινό).
Αρνητικός:
Μια βαθµολογία φθορισµού µικρότερη από 1+ θεωρείται αρνητικό αποτέλεσµα. Κάθε κιτρινωπή η σκουροπράσινη απόχρωση δέν είναι ειδική και αγνοείται.
Τίτλος:
Ο τίτλος αναφέρεται στην υψηλότερη αραίωση όπου εµφανίζεται φθορισµός 1+.Π.χ. σε αραίωση 1:80 µε φθορισµό 1+ καί στην αραίωση 1:160 αρνητική τότε
αναφέρεται σάν τίτλος 80.
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